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FFF1محمد شريف حسن (من الخارج)204010
FF1احمد اشرف عبد الحميد 205001
FF1حسن محمد حسن205014
FF1محمود محمد حسني نافع (من الخارج)206013
FD1مصطفى سعيد راشد محمد 206027
DBDC+FD+D1احمد حسن احمد قرون 208013
D+C+D+C+Cحمدى احمد عبده سيد 208095
FFFFF1مايكل اداورد فرج ابراھيم 209039
FFFFCFF1ابراھيم دسوقي شلبى على 209045
FFFFF1عبد الرحمن عبد $ محمد صبرى 209047
D-D-1ندى احمد كمال عبد المجيد مرعى 209070
+FCرندا عبد الناصر عبد العزيز صديق 209089
FF1محمد احمد فاروق محمد عبد $ 209093
B+Bسارة صبحى محمد السيد 209100
FF1محمد يحيي خليل مطاوع 209124
FF1خالد محمد محمد رشاد209214
+D+D+C+D+DCDالسيد احمد السيد احمد 209246
+C+Cمحمد احمد ماھر عبد العظيم 209264
BB+BB+C+Bمجدى محمد حسن محمد 209266
FFF1خالد محمد على محمد على س,مه 209287
D-Cاحمد ابو اليزيد القطب 209299
A-BB+B+C+BBاحمد ع,ء مصطفى احمد 210001
DFFBF1ھشام محمد شعبان على الدين 210002
+A-B+A-B+B+BBعمرو محمد ابو اليزيد ابو المجد 210003
+C+C+BC+D+CCاحمد فتحي عبد الحميد حسانين 210004
B+B+BA-A-CBعبد$ محمد السيد مطاوع 210005
B+A-C+A-D-B+Bاشرف السعيد مصطفى الم,ح 210006
+CC+CA-B+BCثابت وحيد ثابت على 210007
CBB+A B+C+Bاحمد محمد فتحي رمضان 210008
D+CC+C+B+CCفاطمه حسين محمد فتحي ابراھيم 210009
+A BA-A-B+B+Bمحمد غريب احمد فؤاد محمد 210010
+D-DCD+BCDو7ء محمد رفعت على مرسي 210012
+D+DD+CDC+Dاحمد حسني ابراھيم الدسوقى عبد الوھاب 210013
+D+D+CD+B+D+Dاميرة خلف بسطا ويصا210014
BC+B+A C+B+Bمحمود سيد على عبد الرحيم حسن 210015
+CD+D+C+C+D+Dھيثم ص,ح قاسم عثمان 210016

                     ا"سمرقم الجلوس
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D+CBC+B+B+Cناجي عماد على على عبود 210017
+BBBC+B+C+Cھشام محمود عبد العزيز الحداد 210018
+D-C+D+DB+D+Dدينا حسام ص,ح الدين عبد الحميد 210019
+DD+BBCD+Dخالد اشرف عبد الحميد غنيم 210021
A-CA B+D+BBحسام الدين محمد بدير محمد على 210023
B+C+CB+A-BBشريف السيد عبد العزيز الصواف 210024
DBCCD+C+Cاروى مصطفى محمد حسن الشافعي210026
+B+BBB+D-C+Cاحمد سيد احمد السيد حجاج 210027
FFFFF1ماجد احمد عبد المجيد الفقي 210028
+A C+B+B+BB+Bخالد احمد محمد ص,ح 210029
FFFFFFF1محمود مصطفى محمود شكري امام 210031
+A-B+BA B+B+Bزينب مصطفى نصر الدين عبد $ 210033
B+C+B+A-BBBاحمد دياب عبد الجليل عبد النبي 210035
+B+D+BC+A-BCمحمد حامد محمد فاضل 210036
+C+D+BCC+A-Cكريم عمرو محمد شوقي حسن 210037


